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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0343/2013, ktorú predkladá Lavarello Rosa, talianska štátna 
občianka, o uznávaní odborných kvalifikácií

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície získala lekársky diplom v Peru a potom pracovala v Španielsku 
a Spojenom kráľovstve. V októbri 2010 predložila žiadosť organizácii Ordem Dos Médicos 
v Portugalsku, ktorá dodnes neuznala jej kvalifikáciu, predkladateľka petície tam preto 
nemôže vykonávať lekársku prax. Tento stav má vážne dôsledky pre jej rodinu a kariérne 
plány. Predkladateľka petície sa obrátila na viacero inštitúcií, žiadna z nich však nedokázala 
skutočne vyriešiť jej problém. Žiada o pomoc.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Predkladateľka petície je talianska občianka, ktorá v Peru získala lekársku kvalifikáciu. Jej 
kvalifikáciu uznali v Spojenom kráľovstve, kde v súčasnosti pracuje. Má však problémy 
s uznaním svojej kvalifikácie v Portugalsku. 

Európsky právny rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií predstavuje smernica 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií („smernica“). Smernica sa uplatňuje na 
každého štátneho príslušníka členského štátu, ktorý chce v inom členskom štáte získať prístup 
k regulovanému povolaniu alebo ho chce vykonávať. Preto sa zameriava najmä na štátnych 
príslušníkov EÚ, ktorí získali kvalifikáciu v jednom z členských štátov EÚ.
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V článku 3 ods. 3 smernice sa stanovuje, že doklad o kvalifikácii, ktorý občanom EÚ vydala 
nečlenská krajina, sa považuje za doklad o formálnej kvalifikácii, ak má jeho držiteľ tri roky 
odbornej praxe v príslušnej oblasti na území členského štátu, ktorý kvalifikáciu pôvodne 
uznal.

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, sa zdá, že predkladateľka petície 
spĺňa podmienky uvedené v článku 3 ods. 3 smernice, a preto sa smernica uplatňuje na jej 
žiadosť v Portugalsku.

V článku 10 písm. g) smernice sa stanovuje, že tzv. všeobecný systém uznávania dokladov 
o formálnej kvalifikácii sa vzťahuje na všetky povolania, ktoré nie sú upravené v kapitolách II 
a III smernice (automatické uznávanie na základe harmonizovaných minimálnych 
požiadaviek), alebo takisto na tieto povolania vo výnimočných prípadoch, keď žiadateľ spĺňa 
podmienky uvedené v článku 3 ods. 3 smernice.

Vzhľadom na to, keďže predkladateľka petície získala kvalifikáciu v tretej krajine, a aj keď 
kvalifikáciu už uznal členský štát, ktorý vydal osvedčenie o požadovanej odbornej praxi 
uvedenej v článku 3 ods. 3 smernice, uznanie kvalifikácie nie je automatické, vzťahujú sa naň 
však všeobecné pravidlá uznávania kvalifikácií.  

Z tohto všeobecného systému vyplýva, že príslušné portugalské orgány môžu porovnať 
odbornú prípravu predkladateľky petície so svojimi vnútroštátnymi požiadavkami a v prípade 
závažných rozdielov môžu ako podmienku uznania vyžadovať vykonanie kompenzačných 
opatrení.

Ak však príslušné portugalské orgány rozhodnú, že je potrebné vykonať kompenzačné 
opatrenie, toto opatrenie musí byť primerané, a najmä musí zohľadňovať odbornú prax 
predkladateľky petície. 

Predkladateľka petície môže v každom prípade využiť procesné záruky stanovené v článku 51 
smernice.

Podľa ustanovení článku 51 ods. 1 smernice by mal príslušný portugalský orgán potvrdiť 
prijatie žiadosti predkladateľky do jedného mesiaca od jej prijatia a informovať ju o všetkých 
chýbajúcich dokladoch. Okrem toho podľa ustanovení článku 51 ods. 2 a 3 smernice musia 
portugalské orgány poskytnúť náležite odôvodnené rozhodnutie o jej žiadosti o uznanie 
kvalifikácie do troch mesiacov odo dňa predloženia úplnej žiadosti. Táto lehota sa v prípade 
predkladateľky petície môže predĺžiť o jeden mesiac.

Neprijatie rozhodnutia v tejto lehote je predmetom práva na odvolanie podľa portugalského 
vnútroštátneho práva.  

Závery

Komisia dospela k záveru, že predkladateľka petície môže v súlade s ustanoveniami článku 51 
ods. 3 podať podľa portugalského vnútroštátneho práva odvolanie proti tomu, že príslušný 
orgán neprijal rozhodnutie v jej veci v lehotách stanovených v smernici.


